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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 

 
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

 

 
доцент доктор Христо Илиев Филипов, 

доцент в катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации” при факултет “Командно-

щабен” на Военна академия “Г. С. Раковски”,  

 

 

 

на дисертационния труд на Даниела Величкова Дуганова 

 

на тема: „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ДЪРЖАВНАТА И МЕСТНАТА ВЛАСТ ПРИ 

БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ”  

 

представен за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на 

висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление: 9.1. 

„Национална сигурност“, по докторска програма “Защита на населението и 

инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации” 
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем 

През последното десетилетие, в страната ни се изпълняват всички 

задължителни изисквания на Европейския съюз, които обаче се свеждат 

основно до структурни промени на централно ниво и не засягат регионалното и 

местното ниво. Досега прилаганата схема за взаимодействие и координация 

между съставните части на Единната спасителна система при бедствия, аварии 

и катастрофи в Република България показва недостатъчна ефективност, което от 

своя страна предполага търсенето на нови форми на хармонизиране на 

усилията. По тази причина се налагат да бъдат изследвани способностите за 

взаимодействие, като дейност, изискваща по-дълбоко ангажиране с общите 

цели и преследване на общи резултати при превенцията, защитата и 

ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи. Тези факти 

правят дисертационния труд актуален.  

Темата на дисертационен труд съответства с основното съдържание на 

разработката. Въз основа на фактите от литературните източници и проведеното 

анкетно проучване сред 63 експерти в облата на темата от Министерство на 

отбраната, държавната и местната власт е анализирано текущото състояние на 

взаимодействието и бъдещото му състояние при реализация на предложените 

направления за усъвършенстването му. 

 

2. Оценка на научните резултати и приносите на дисертационния 

труд 

Получените резултати обогатяват съществуващите знания и могат да 

намерят приложение в практиката. Дисертационният труд представлява 

подробно представяне на проблема за взаимодействието между Министерството 

на отбраната, държавната и местната власт при бедствия, аварии и катастрофи. 
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Приемам напълно приносите, за които авторът претендира. Считам, че те 

са постигнати самостоятелно от докторантката, която е анализирала голям брой 

литературни източници. 

 

3. Критични бележки. 

В дисертационния труд има допуснати и известни маловажни слабости, 

най-вече от технически характер – в обяснението на формула 17. 

Посочените критични бележки не намаляват достойнствата на 

разработения дисертационния труд и стойността на получените научно-

приложни резултати, а бележките имат препоръчителен характер. Те само могат 

да бъдат полезни при по-нататъшната научна дейност на Даниела Величкова 

Дуганова. 

4. Заключение  

Дисертационният труд на Даниела Величкова Дуганова на тема 

„Усъвършенстване на взаимодействието между министерството на отбраната, 

държавната и местната власт при бедствия, аварии и катастрофи”, представлява 

творческо научно постижение и съдържа резултати за конкретни приложни 

проблеми в областта защитата на населението и инфраструктурата при 

бедствия, аварии и катастрофи. Той отговаря на изискванията на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България, правилника за 

неговото прилагане и регламентиращите документи на Военна академия “Г. С. 

Раковски” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” на 

автора на дисертационния труд.  

 

5. Оценка на дисертационния труд  

Като имам предвид до тук изложеното давам положителна оценка на 

дисертационния труд „Усъвършенстване на взаимодействието между 

Министерството на отбраната, държавната и местната власт при бедствия, 
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аварии и катастрофи” на Даниела Величкова Дуганова и препоръчвам на 

научното жури да присъди на автора образователна и научна степен „доктор“ по 

научна специалност „Защита на населението и инфраструктурата на държавата 

при кризисни ситуации”. 

 

 

Член на журито: ..........................  

доц. д-р Христо Филипов 

Дата 26.08.2019 г. 


